
LIÇÕES EM MARCOS 
 

Lição 1:  MENSAGEM DE BOAS NOTÍCIAS 
 

DISCUSSÃO: 

A. Qual foi a melhor notícia que você recebeu? Como você se 
sentiu? Qual foi uma notícia ruim? E como se sentiu? 

B. Já recebeu uma notícia boa que exigiu algo que não era tão 
bom assim? Ou uma notícia ruim que exigia algo bom? 

C. Como você se sentiria recebendo uma boa notícia, mas que 
exigisse algo de você? Explique sua resposta. 

 

PROPÓSITO: Perceber como a vinda de Jesus é uma ótima notícia e que 
há implicações para a nossa vida da mesma forma que para os 
primeiros ouvintes. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Marcos 1:1; Marcos 15:29; Marcos 8:29 
 

A. Por que a vinda do Filho de Deus é uma boa notícia para você?       
De que forma seria uma notícia ruim? 

B. Que implicações a vida de Jesus traz para a sua vida? 

C. O que significa dizer que Jesus era o Cristo? 

D. O que você acha? Hoje em dia as pessoas compreendem o que 
significa o fato de Jesus ser o Cristo e Filho de Deus? Justifique: 

E. Qual é o significado de Jesus ser o Filho de Deus para você?             
Como isso se reflete em sua vida? 

F. O que você acha que é necessário para que Jesus seja uma boa 
notícia para você? 

G. Como Jesus pode ser o começo de tudo que é bom para você? 

H. Como Jesus está se manifestando em sua vida? 
 

PONTO: 

Jesus é sem dúvida nenhuma uma excelente notícia. Ser o 
Messias e Filho de Deus implica em consequências ótimas para nós, 
e também responsabilidade com nossas vidas. 
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